Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.
Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá na vždy. Dal potravu
těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouv (Ž 111,2.3.5).
MARKOVO EVANGELIUM 8,1-9
1
Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst,
zavolal si učedníky a řekl jim: 2„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny
jsou se mnou a nemají co jíst. 3Když je pošlu domů hladové, zemdlí na
cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?“ 5Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm.“ 6Nařídil tedy
zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a
dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.
7
Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. 8I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů.
9
Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.
Milé sestry a milí bratři v Kristu.
Spasitel náš vedlé tohoto čtenie ukázal jest, že je pravý bóh a pravý
člověk: bóh, ře veliký lid nasytil z nemnohých chlebóv; člověk, že obcoval
tělesně s lidmi. A ukázal také i pilnosť svú k našemu spasení, že tři dny
kázal na púšti, i milosrdenstvie, že jest řekl: „Líto mi jest zástupa.“ Dal jest
také naučenie kniežatom duchovním a isvětským: prvé, aby sě tázali, kdy
co chtie užitečného učiniti. Aj die čtenie: „Svolav učedníky své, řekl jim: ,Líto
mi jest zástupa!‘ Tu die výklad: Svolává učedníky své, aby naučil povýšené menším jim rady dávati. Druhé naučenie, aby kniežata, páni a preláti
byli svým lidem milosrdni, v núzi jim jiesti dali, aby nezahynuli; a kněžie
zvláště, aby chléb, kterýž mají od něho za almužnu, aby přěd chudé kladli.
Třetie naučenie, aby ostatky zbierali a dávali chudým, aby nezahynuli. Ale
ty ostatky nynie radějše dávají psóm neb sviniem, nežli chudým kristovým
údóm; a tiem činem ukazují, že jsú jim psi milejší než chudí! To ke čtení,
jakož slova záležie.
Duchovnie naučenie jest, že biskup, farář, neb jiný kněz nad lidem ustanovený má jakožto Kristus být pilen kázanie, a klásti slovo božie přěd lid,
aby nezahynul na cestě, jíž jíti má k radosti věčné; a lid aby tři dny trpěl, to
jest od hřiechu sě odchýle, jakož die svatý Augustin, k bohu sě myšlením,
mluvením i skutkem obrátil; neb těch milostivý spasitel domóv nez pokrmu
lačných nechce pustiti, aby nezahynuli na cěstě. Neb obrácení a kající na
cěstě by tohoto světa zhynuli, když by božieho slova nepožívali; protož mají
býti božím slovem napomínáni. To Augustin. A opět die: O by řekl, pane
Ježíši! o nás: Nechci, aby lační zhynuli! Ale rač nám dáti pokrm, abychom k
cěstě, jenž do vlasti nebeské vede, mohli přijíti; nebť mnozí v té cěstě hynú,
ale jedno ti, kteříž s tvého stoulu krmě nepožívají. To Augustin. Váží také
svatý Augustin, že die spasitel: „Pustím-li je lačny v dóm jich, ustanů na cěs-

tě; neb někteří z nich z daleka sú přišli.“ A die takto: Jistě velmě má váženy
býti milostivá řeč, kteráž jest z úst pravdy vyšla, jenž die: ,Někteří z nich z
daleka sú přišli.“ Neb jest některý člověk, jenž nic křivého, a nic porušenie
tělesného jest neokusil, k boží službě chvátal jest; ten jest z daleka nepřišel,
neb svým neporušením a svú nevinnú velmě blízký jest byl. někteří nižádnú
oplzlostí, nižádnými zlostmi nejsa poškvrněn, jedné manželstvie zkusiv, k
službě duchovní sě obrátil, a nehodnými věcmi nezblúdil jest. A někteří po
tělesných hřiešiech, něktří po křivých přísahách, někteří po krádeži, někteří
po vraždách ku pokání sě vracují, a k boha všemohúcieho sě službě obracují. Jistě ti zdaleka ku pánu sě navracejí! neb čím kdo jest viece poblúdil,
tiem dále jest od pána odstúpil; neb syn marnotratče, jenž jest otče opustil,
odšel jest do vlasti daleké, v niež jest svině pásl, neb jest hřiechy krmil.
Protož dáni buďte pokrmové i těm také, jenž z daleka prichodie; neb obrácených hřiešnikóm pokrmové svatého naučenie mají dáni býti, aby v bohu
byli posíleni a sil nabyli, kteréž sú svými hřiechy potratili; jimž tiem viece jest
od kazatelóv potřěbie svatým učením nasycenu býti, čím viece jsú hřiechi
zemdleni, a zasě sú sě navrátili. To vše svatý Augustin. A týž rozum pokládá
i svatý Beda, i svatý Remigius.
Dajž milostivý spasitel, aby ti, kteříž jsú z daleka, tedy z velikých hřiechóv,
již nezahynuli; a kteří ještě sú nepřišli k Ježíšovi, aby sě navrátili, a jeho
chleba duchovnieho požívali: jeho slova i těla, jsúce tři dni s ním, to jest,
majíce pravú vieru, naději i lásku k němu; neb tak sadnúce na zemi, to jest,
žádosti tělesné potlačiece, jedli by z sedmi pecencóv, tedy účastni by byli
sedmi daróv ducha svatého, jichž udielé milostivý spasitel, dávaje každému
vedlé své vóle, aby jsa nasycen každý vyvolený, s ním v radosti na věky
odpočíval. Amen.
MODLITBA PO KÁZÁNÍ
Pane Ježíši Kriste.
Dej ať nikdy netrpíme nedostatkem tvého slova, ale jsme jím nasyceni,
abychom také mohli rozdávat lidem okolo sebe. Abychom tě tak mohli následovat a sloužili tak oidem i světu. Podporuj nás v tom, prosíme, svým
svatým Duchem. Amen.

